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Foz Côa

.

Historia i

.

/ntroducció

Vila Nova de Foz Côa és una petita ciutat
emmarcada a l'Alt Douro portugues, una regió
periferica molt degradada economicarnent, Fero
de gran bellesa paisatgística Ia riquesa de Ia qual
es basava únicament en l'agricultura: vinya (pro-
ducció de ralm, Fero també de vi de Porto),
arnetllers i ali. Està recorreguda de sud a nord
reI riu Côa, que en eIs darrers quilometres aban-
dona I'arnbient granític i travessa, en forma de
falIa geologica, el mantell esquistograuvàquic ex-
cavant una valI profunda de pendents abruptes.

A mitjan anys cinquanta es va prendre Ia de-
cisió de construir un pantà en aquesta regió,
molt a prop de Foz Côa, aprofitant l'encaix flu-
vial. dels últims quilometres abans que el riu
Côa desguassi al Douro. Peco va ser ales acaba-
Iles dels anys vuitanta que aquesta decisió va
prendre forma i van començar les obres prelimi-
nars de construcció deI projecte.

EIs objectius d'aquesta decisió, anunciats
públicament, eren assolir una producció més
alta d'energia hidroelectrica per fer que Portugal
no depengués tant de les importacions de Fran-
ça i d'Espanya, especialment durant eIs mesas
d'estiu. Aixo no obstant, també es va dir que

aquest pantà s'integraria en eIs plans de futurs
transvasaments cap ales conques deI Tejo i deI
Guadiana, un assumpte avui encara no aclarit.

Mentrestant, el 1983, va entrar en funciona-
ment el pantà de Pocinho, molt a prop de Ia
confluencia deI riu Côa amb el Douro, un pro-
jecte hidroelectric deI grup de pantans deI
Douro, les aigües embassades deI qual van fer
pujar eIs nivells dels últims quilometres deI

Côa. En aquell moment no es van fer les ne-
cessàries prospeccions arqueologiques de l'àrea,
un equip deI llavors Servei Regional d'Ar-
queologia de Ia Zona Nord només va detectar

algunes roques gravades amb motius atribu'its,
Ia majoria, a l'Edat deI Ferro al marge esquerre
deI Douro, a I'enclavament de Vale da Casa

(BAPnSTA, 1983). Aquestes roques es localitza-
ven en una àmplia terrassa fluvial holocenica on
també van ser descobertes altres restes arqueolo-

giques, concretamem una cista megalítica i di-
verses tombes atribuldes a l'Edat deI Ferro. Tots

aquests monuments, després d'un estudi dels
gravats, Ia remoció de Ia cista i Ia realització
d'excavacions no exhaustives de Ia resta de tom-
bes, van quedar totalment submergits sara les
aigües deI pantà de Pocinho.

EIs gravats rupestres que es van detectar ales-
hores van ser eI primer vestigi deI que actual-
ment és eI gran complex d'Art Rupestre de Foz
Côa.

EI 1989 van començar Ies obres preIiminars
de construcció deI pantà de Côa. Poc abans,
Portugal havia trasIIadat a Ia legislació nacional
Ia normativa comunitària sobre eIs impactes
ambientals de grans obres púbIiques, i aixo va
fer obligatoria l'eIaboració d'un estudi docu-
mentat de I'impacte ambiental a Ia regió deI
Côa. Amb ror, i a mesura que les primeres obres
avançaven ja en eI terreny, es discutien eIs ter-

.fies d'un protocol entre I'EDP (I'empresa cons-
tructora) i l'Ins~itut Portugues deI Patrimoni
Arquitectonic i Arqueologic (I'IPPAR, entitat
que, en aquell moment, tutelava el patrimoni
cultural portugues) per al seguiment arqueoIo-
gic de les obres, peco Ia decisió de construir el
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pantà sembla que ja havia estar presa. El1991 es
va crear el Projecte Arqueologic de Côa (PAC)
mitjançant un protocol entre les entitats esmen-
tades (EDP i IPPAR). Aquest petit gabinet estava
dirigir per I'arqueoleg Nelson Rebanda i ceDia,
amb prou reines, més de tres auxiliars. Fins a fi-
naIs de 1994, aquest equip va anar fent I'inven-
tari arquéologic de Ia regi6 inclosa en el projec-
te hidroelectric deI Côa, les obres deI qual,
especialment a partir de 1992, van començar a
avançar a bon firme.

les roques de Canada do Inferno. Davant d'a-
questes primeres noticies d'un cas que, de segui-
da, va ser anomenat ,J'escàndol deI Côa», I'IP-
PAR va crear, a finais de novembre de 1994, una
comissió consultiva permanent de seguiment de
Ies obres arqueologiques de Ia valI. A aquesta co-
missió van ser convidats com a especialistes en
Art Rupestre eis arqueolegs António Martinho
Baptista i Mário Varela Gomes, entre alttes per-
sonatges de les diferents àrees deI món científico
PeI desembre, després de Ia primera reunió d'a-
questa comissió, António Martinho Baptista i
Mário Varela Gomes van ser convidats a coordi-
Dar I'estudi de l'Art deI Côa, que encara era
molt mal conegut.

Amb ror, i davant Ia gravetat deI problema
creat per Ia construcció deI pantà, lfis obres dei
qual continuaven, es va percebre ràpidament
que I'IPPAR no feia altra cosa que intentar gua-
orar temps, i perdia gradualment Ia direcció
tecnica i política deI cas, que va passar a mans

públiques.
Encara peI desembre de 1994, I'IPPAR va

soI.licitar un peritatge a Ia UNF.SCO, ja que Ia
mateixa empresa constructora dei pantà va co-
mençar a intentar demostrar que eis descobri-
ments rupestres deI Côa no eren paleolftics.
Aquest aspecte va ser molt irf1portant durant tot
I'any 1995, perque s'havia creat en I'opinió pú-
blica Ia idea que, en el cas que eis gravats no fos-
sin paleolítics, eI seu "váIor patrimonial>1 seria
molt menor i el pantà es podria construir.

Fou així que, a mitjan desembre de 1994,
Jean Clottes va venir a Ia Vali dei Côa per visitar
eis primers panelIs decorats descoberts a Cana-
da do Inferno. EI seu informe, que I'IPPAR no va
divulgar, era taxatiu en Ia classificació deIs gra-
vats com a paleoIítics i ponderava eis avantatges
i inconvenients de submergir-Ias o no (CLOT-
TES, 1998, 143-147). Aixo no obstant, Ies seves
consideracions sobre Ia hipotesi d'estudi (i con-
servació) deIs gravats i Ia seva compatibilitat
amb Ia submersió, opini6 Ilavors divulgada en
una conferencia de premsa a Foz Côa el dia 16
de desembre, van aixecar una afiada d'indigna-
ció que va recótrer tots eis mitjans de comuni-
cació nacionais. Aquest aspecte fou determinant
per intensificar Ia campanya per a Ia salvaci6 de
I'art de Ia Vali dei Côa a partir de llavors. Es por
dir que va ser en aquell moment que es va ini-

~

L'arqueoleg Nelson Rebanda va descobrir,
probablement rei novembre de 1991 (data de
les primeres fotografies documentades), Ia pri-
mera fOca gravada amb motius paleolitics (Ia fa-
mosa Roca 1 de Canada do Inferno), peco les
seves atinades informacions internes van ser si-
lenciades per I'IPPAR fins al novembre de 1994
QORGE (coord.), 1995; REBANDA, 1995), mo-
ment que aquelI va decidir cridar al Côa eI re-
du.it grup d'especialistes portuguesos en Art
Rupestre (Mário Varela Gomes i António Mar-
tinho Baptista) juntament amb Mila Simões de
Abreu. Va ser lIavors quan van apareixer les pri-
meTes noticies a Ia premsa escrita sobre «eIs im-
portants descobriments arqueologics de Ia ValI
dei Côa». Aquest fou també eI moment que
Simões de Abreu, després de desentendre's de
Nelson Rebanda, lIançà I'alerta pública sobre Ia
necessitar de salvar I' Art Rupestre de Ia valI, deI
qual fins lIavors només es coneixien algunes ro-
ques a Canada do Inferno.

La revelació pública de Ia Roca 1 de Canada
do Inferno, Iocalitzada a Ia banda deI naixement
deI riu i molt a prop deIlIoc de construcció deI
pantà que Ia destruiria irremeiablement, va aixe-
car immediatament un rebombori enorme, per-
que eIs primers especialistes que Ia van visitar
van classificar immediatament eIs gravats d'estiI

paleolitic.
Amb I'interes deIs mitjans de comunicació

social, ràpidament focalitzat a Ia ValI deI Côa i
després de Ia divuIgació deIs primers reportatges
televisius, va comepçar una veritable comeria a
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van inundar les més alces autoritats portugueses
amb cartes de protesta que exigien Ia fi de les

obres dei pantà. A Portugal es va crear el Movi-

ment per a Ia Salvació dels Gravats dei Côa i va

néixer l'eslogan «Eis gravats no saben nedar» ,

que es va penjar en cartells enormes a Ia façana

de l'Escola Secundària de Vila Nova de Foz

Côa, eis alumnes de Ia qual (tota Ia joventut d'a-

questa localitat) van defensar eis gravats contra

el pantà de manera intransigent.
Mentrestant, a començaments de 1995, Ia

UNESCO, d'acord amb l'IPPAR, va enviar un se-

gon grup de perits al Côa. Aquesta missió, en-

capçalada Fel mateix Mounir Bouchenaki, di-

rector de Ia divisió de patrimoni de Ia UNESCO,
va intentar avaluar fonamentalment eis proble-

fies que es desprenien de Ia compatibilitat entre
el pantà i Ia conservació dels gravats. El seu in-

forme va ser molt cautelós i tenia en compre Ia

ja àmplia politització dei procés, Fero va propo-
sar que s'aturessin les obres dei pantà i que s'a-

profundissin eis estudis científics sobre Art

Rupestre per saber i coneixer rigorosament el

que hi havia exactament a Ia ValI dei Côa.

Aquesta missió també va acceptar, seguint l'opi-

nió de Jean Clottes i Ia dei nostre equip, que
una gran part dels gravats dei Côa eren de cro-

nologia paleolítica.
És evident que el paper dels mitjans de co-

municació, en particular de les televisions, va ser

decisiu en l'evolució d'aquest procés que es va

mantenir persistentment polemic durant tot

l'any 1995. I no solament a Portugal, ja que a

l'estranger revistes de gran divulgació i diaris

prestigiosos, com ara el Times o El País, van de-

dicar editoriaIs i diversos articles de fons a

«l'escàndol deI Côa". De Ia mateixa manera, ca-

nals de televisió com Ia BBC van enviar reporters
al Côa. A Ia premsa estrangera, l'art dei Côa va

apareixer sempre associar a Ia paraula «escàndol».

És per tot aixo, Fero també per l'esforç d'alguns
arqueolegs portuguesos, que, tant Ia presidencia
de Ia República, com el Govern portugues i el

Parlament, van començar a febre molts cente-

nars de cartes o faxos de personalitats i organis-
mes d'arreu dei món (i no solament vinculats ai

món de l'arqueologia) on se sol.licitava Ia salva-

ció dels gravats i Ia fi de les obres dei pantà.
Després de Ia segona visita de Ia UNESCO,

l'IPPAR, mentre ajornava Ia presa d'una decisió

ciar verjtablement Ia "polemica dei Côa». Com
a prova de Ia veritat, i com el mateix Jean
Clottes es va encarregar d'explicar en un text
més recent (CLOTTES, 1998, 15-18), en el mo-
ment que aquestes opinions van ser divulgades,
encara es coneixien pocs gravats en Ia Vali dei
Côa, només un petit lot de panells a Canada do
Inferno, ja que Ia majoria de les roques gravades
d'aquest enclavament estaven aleshores (com
avui) submergides per les aigües sobrealçades
(aproximadament a 12 m en aquest enclava-
ment) a causa dei pantà de Pocinho. Pero
Nelson Rebanda, a Ia tardo r de 1993, havia tin-
gut I' oportunitat de reconeixer Ia part submer-
gida de Canada do Inferno, molt rica en art pa-
leolític. Alguns dels dibuixos que va fer el seu
equip van ser estudiats per Jean Clottes, cosa
que va contribuir a tenir una apreciació de Ia
importància de I'enclavament de Canada do
Inferno. EI que no es pensava era que eis nuclis
gravats s' estenguessin per altres zones dei Côa i
eis seus afluents, ja que el PAC no havia fet pros-
peccions en profunditat de Ia regió, cosa que va

resultar lamentable;
Durant les setmanes següents, i en part com

a reacció a Ia indecisió de I'IPPAR, que trigava a
classificar eis gravats com a Monument Nacio-
nal, i ai fet que el Govern no es pronunciés so-
bre Ia problemàtica dei Côa, Ia vali va ser inva-
dida per gent i arqueolegs que van acabar

descobrint altres panells amb gravats, que se su-
maven ais que el nostre equip també afiava des-
cobrint. Així, van ser identificats eis nuclis de
Penascosa, de Ribeira de riscos, de Quinta da
Barca, de Vermelhosa, dei Vale de José Esteves,
entre altres. Ens trobàvem davant d'una con-
centració enorme de gravats paleolítics a I'aire
lliure, fet que superava de llarg I'important nu-
cli de Siega Verde, perque a Ia Vali dei Côa es
dispersaven ai llarg' dels, aproximadament, dis-
set quilometres que hi ha entre Faia i Foz Côa.
Així doncs, es pot afirmar que, sobretot a partir
de mitjan desembre, I'arqueologia nacional al
complet va passar a defensar Ia fi dei pantà com
a única manera de preservar i estudiar I' Art

Rupestre dei Côa.
Més enllà de l'interes nacional, també va co-

mençar una campanya internacional per salvar
eis gravats dei Côa. Activistes de diversa mena i
arqueolegs de renom van afiar a visitar Ia vali i
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(que sempre seria controvertida) sobre eIs gra-

vats i el pantà, va crear una comissió científica

internacional de seguiment de l'estudi de l'art

de Ia ValI deI Côa (amb António Beltrán, E.

Anati i J. Clottes). Aquesta comissió només es

va reunir una vegada, el mes de maig.

Com a resposta a l'enorme pressió dels mit-

jans de comunicació, l'EDP va promoure Ia de-

fensa de Ia construcció deI pantà procurant

compatibilirzar-la amb diferents formes de «sal-

vació» dels gravats. L'acció d'aquesta empresa es

por caracteritzar en tres direccions: d'una ban-

da, va procurar demostrar que eIs gravats no

eren paleolítics, cosa que, si era veritat, posaria

fi a Ia campanya per a Ia seva salvaguarda; d'una

altra, va realitzar !'emmotllament d'un panell

intentant demostrar que eIs gravats podrien sal-

var-se a través de Ia realització de repliques que

s'exposarien en un museu que es crearia a Foz

Côa, i després eIs originais es podrien submer-

gir; finalment, va promoure el tall i Ia remoció

d'un gran panell d'esquist (en aquest cas una

foca sense cap gravar) intentant de demostrar

així que eIs panelIs amb gravats es podrien tal lar

i portar-los aI museu. Totes aquestes accions,

dures a terme durant el primer semestre de

1995, van ser mólt comentades a Ia premsa por-

tuguesa. Aixo no obstant, l'acció més espectacu-

larment mediàtica fou, sens dubte, l'intent de

«datació directa» d':ilguns gravats, experiencia a

Ia qual es van prestar Robert Bednarik i Alan

Watchman, peco també Fred Phillips i Ronald

Dom, el primer dels quals va continuar, eIs anys

següents, defensant intransigentment que eIs
gravats paleolítics de Ia ValI deI Côa eren molt

moderns, tesi que encara avui perfila en solitari.

Les conclusions dels primers informes de les

..datacions directes» de gravats, un metode ex-

perimental encara no perfeccionat, van ser molt

dispars, peco van concloure que eIs gravats no

tenien gaire antiguitat paleolítica (ZILHÃO,
1995a; 1995b). Aquestes conclusions, no pre-

sentades a Ia comunicar científica, van ser motiu

d'un gran article en el principal diari de Ia dreta

portuguesa amb el suggestiu títol de «Frau» (O

Independente, 7 de juliol). Aquestes dades, pre-
sentades a I'opinió pública amb grans dosis de

contingut pseudocientífic davant les datacions

«estilístiques» de Ia comunitat d'arqueolegs que
defensaven una cronologia paleolítica per aIs

descobriments de Ia "ValI deI Côa, van generar
una enorme confusió al país. Encara recordem
membres deI govern aI final de Ia legislatura que
es pronunciaven jocosament sobre eIs gravats
deI Côa (riu moltes vegades esmentat com un
«santuari paleolític»), com el ministre d'lndús-
tria que afirmava que, de santuaris, ell només
coneixia el de Fàtima! En realitat, que sapi-
guem, aquest membre dei Govern mai no va vi-
sitar Ia Vali dei Côa.

L'estiu de 1995 va escolar-se així, SOla el se-
nyal de Ia incertesa, amb I'EDP continuant les
obres dei pantà (el Govern, davant Ia força de
l'opinió pública, només va ordenar que prosse-
guissin les obres peco lentament!). Era evident
que tan sols una alteració en Ia direcció de Ia po-
lítica cultural dei país permetria que se salvessin
eis gravats deI Côa. I va ser justament aixo el
que va succeir, quasi simultàniament amb el
gran debat que va tenir lloc al Congrés de Torí
(pel setembre) on, sota I'atenta mirada de Ia
premsa portuguesa (Ia primera vegada que una
cosa semblant succeia en un congrés internacio-
nal d'Art Rupestre), João Zilhão va desmuntar
hàbilment les tesis de les «datacions directes» i
de Ia modernitat dels gravats (ZILHÃO, 1995a;
1995b) i Ia delegació portuguesa va tornar de
Torí amb Ia solidaritat de Ia comunitat interna-
cional d'arqueolegs i prehistoriadors d'art.

En efecte, el1995 a Portugal es va caracterit-
zar políticament per ser un Ilarg any electoral,
que va culminar amb les eleccions generaIs de
1'1 d'octubre. Per aixo, també ai Ilarg d'aquell
any, el Côa va febre tots eis principais dirigents
polítics nacionaIs, sobretot eis vinculats a l'opo-
sició, ja que molt pocs membres deI govern s'hi
van traslladar. Un dels únics fou el secretari
d'Estat de Cultura que va acudir a Ia ValI dei
Côa per explicar-se, i davant dels gravats de
Canada do Inferno no va tenir altres paraules
per classificar-los que «gargots de criatures»! Va
ser «crucificat» en eis mitjans de comunicació i
fins i tot ridiculitzat reis alumnes de l'Escola
Secundària de Foz Côa, que li van oferir més
tard una placa d'esquist amb eis seus mateixos
gargots molt diferents dels paleolítics! La dife-
rent sensibilitat política i cultural dels dirigents
dei Partir Socialista, aleshores a I'oposició, va
polititzar encara més el cas, fent de Côa un dels
seus cavalls de batalla electorals. La salvació de
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organització. Amb aquest acre, Ia «batalla deI
Côa» es rançava simbolicament i, amb aixo, el
procés d'afirmació més important de l'arqueo-
logia portuguesa deI segle xx.

El Centre Nacional d~rt
Rupestre (CNART) i

el Parc Arqueologic
de Ia Vali dei Côa (PAVC)

l'art de Côa era un dels punts deI seu projecte de
govern:Quan van guanyar les eleccions de l'oc-
tubre, aquesta va ser una de les primeres deci-
sions que van adaptar, anunciada per una dele-
gació ministerial que es traslladà expressament a
Foz Côa a mitjan novembre. Les obres deI pantà
es van paralitzar sine die i es va concedir als ar-
queàlegs tot el temps necessari per aprofundir eIs
estudis sobre l'art deI Côa. En el decurs de l'any
següent, davant d' altres peripecies de menys im-
portància (com Ia creació d'una segona comissió
científica internacional de seguiment amb naus
membres, i l'EDP, una empresa pública que re-
clamava enormes perjudicis que només recent-
ment van ser indemnitzats després d'un exitós
procés de privatització.. .), es va anar consoli-
dant Ia victària dels gravats deI Côa davant Ia
frustració dels constructors de pantans.

És clar que, per prendre una decisió d'aquest
tipus (única en l'àmbit mundial, com ho va
classificar J. Clottes), en un país sense grans
victàries en l'àmbit deI patrimoni, van contri-
buir (i es van conjugar) diversos factors. Abans
que res, es vivia Ia fi d'un cicIe polític amb go-
verns de majoria absoluta de Ia dreta parla-
mentària durant eIs deu anys anteriors. La bata-
lIa deI Côa era un fruit massa desitjat en el
qüestionament de Ia desastrosa política cultural
dura a terme per Ia dreta al poder. Com a tal, va

ser hàbilment aprofitat pels socialistes, malgrat
eIs enormes costas financers que Ia seva decisió
va comportar. I, amb aixà, hi va sortir guanyant
l'arqueologia portuguesa i, en prestigi interna-
cional, el nau Govern d' António Guterres (i
aquí s'ha de recordar Ia política ponderada de
I' aleshores ministre de Cultura, Manuel Maria
Carrilho, un gran defensor de l'art deI Côa).

D'altra banda, Ia polemica deI Côa va con-
tribuir al qüestionament deI model de desenvo-
lupament econàmic amb grans costas ambien-
taIs que implicava Ia construcció continuada de
grans pantans, política que malgrat tot no va
parir cap revés, ja que es va avançar amb Ia cons-
trucció d'Alqueva (aI Guadiana), Ia regolfada
més gran en territori portugues.

Es por dir que Ia salvació de l'art deI Côa es
va consolidar definitivament amb Ia classificació
per Ia UNESCO com a Patrimoni de Ia Huma-
nitat pel desembre de 1998, i que va ser un eIs
processos de classificació més ràpids d'aquesta

Amb Ia determinació de salvar l'art deI Côa i
tallant vincles amb l'anterior indefinició de l'IP-
PAR en el decurs de tot l'any 1995, el fiOU
Ministeri de Cultura també va avançar cap a
una reorganització de l'arqueologi~ portuguesa
que passà a ser tutelada per un fiOU organisme,
l'Institut Portugues d'Arqueologia (IPA), junta-
ment amb el qual també es van crear, pel maig
de 1997, el Centre Nacional d'Art Rupestre
(CNART), el Parc Arqueologic de Ia ValI deI Côa
(PAVC) i el Centre Nacional d' Arqueologia
Nàutica i Subaquàtica (CNANS) com a organis-
fies dependents de I'IPA. EI PACV, mentrestant,
es va inaugurar oficialment i anticipadament el
10 d'agost de 1996, per bé que Ia figura jurídica
deI Parc Arqueologic no existia encara en Ia nor-
mativa legal portuguesa. Aixo no va impedir
que quasi Ia meitat deI Govern d'aquell mo-
ment assistís a Ia inauguració.

La seu deI PACV i deI CNART es va establir a
Foz Côa, i així es ca crear Ia doble oportunitat de
permetre les .visites públiques organitzades aIs
principals indrets d' Art Rupestre de Ia ValI deI
Côa, i de prosseguir amb continui'tat l'estudi de
l'Art Rupestre que, per primera vegada també,
va ser específicament dotat d'un organisme de
recerca a escala nacional. La bona col.laboració
entre el CNART i el PACV va permetre que s'orga-
nitzessin a Foz Côa dos cursos d' Art Rupestre
que van contribuir a Ia formació de tot un cos de
guies actualment aI servei deI Parc Arqueologic i
a Ia creació d'un cos de documentació sobre Art
Rupestre que es va posar ràpidament a disposició
tant de Ia recerca com deI públic en general.

EI PACV, que s'estén en una àrea d'aproxima-
dament 20.000 hectàrees, a més de Ia seu de
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Fi, Mapa de! Parque Arqueológico do Ia ValI

marge esquerre de! riu en que estava projectat
I'espacl!er de! mur de) pantà abandonar de! Côa.
E!!loc, com és evident, va quedar mo!t degradar
després de !'abandó de !es obres (que es van dur
a terme durant quasi quatre anys), i d'aquesta
manera s'aprofitarà per a una reconversió am-
bienta!, pero amb Ia construcció deI Museu en
aquest !!oc també s'indicarà I'ocupació simbo!i-
ca, que marcarà !a victoria perenne de!s gravats
sobre e! pantà!

Foz, disposa de dos centres
de recepció a Castelo Melhor
i a Muxagata, dues de les po-
blacions deI Parco Des d'a-
quests tres punts surten les
visites aIs nuclis de gravats
oberts aI públic, respectiva-
ment a Canada do Inferno,
Penascosa i Ribeira de Piscas.
En qualsevol d'aquests in-
drets es poden veure alguns
dels panells més importants i
mediàtics de Ia ValI deI Côa.
Com a suporr a les visites,
que sempre són personalit-
zades i en grups mai supe-
riors aIs vuir visirants, el
PACV disposa en aquest mo-
ment d'un cos de setze guies
i d'una flora de vuir vehicles
tot terreny. Aixo permet que
el PACV rebi una mitjana de
25.000 visitants cada any.
Per ais principais panells dels
nuclis visitables, el CNART i el
PACV han preparar una col-
lecció de fitxes interpretati-
ves per roça, insrruments in-
dispensables per a una bana
apreciació dels conjunts de
gravats, de vegades inrerpo-
sats en densos palimpsests.

Malauradamenr, com que
Ia concentració més impor-
tanr de gravats deI Côa està

Llocalitzada a Canada do In-
ferno, només es poden visi- ,
tar poques roques de l'encla-
vament. En efecre, com s'ha
esmentar abans, Ia cota deI
riu en aquesr indrer està sobrealçada aproxima-
damenr 12 metres, i les aigües cobreixen Ia ma-
joria dels panells. Per tal de permerre, en el futur,
una coral comprensió de l'indret, es va llançar un
projecre de desviament de les aigües embassades
deI Côa aproximadamenr 1 km amunt de Ca-
nada do Inferno. Aquest projecte esrà lligar aI de
Ia creació d'un furur Museu d' Art i Arqueologia
de Ia ValI deI Côa (de momenr en fase de pro-
jecte), que es construirà justament en ellloc deI

~
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ca); Foz do Côa (una roça); Quinta das Tulhas
(una roça); Canada da Moreira (dues roques);
Ribeira de Urros (una roça); Vale de João
Esquerdo (una roça); Moinhos de Cima (cinc
roques); Vale de Moinhos (dues roques); Bro-
eira (tres roques); Meijapão (dues roques); Rego
da Vide (quatre roques); Canada do Inferno
(vint-i-nou roques); Canada do Amendoal
(dues roques); Vale de Videira (una roça); Vale
de Figueira (quatre roques); Farizeu (cinc ro-
ques); Ribeira de Piscas (vint-i-tres roques);
Quinta da Barca (vint-i-cinc roques); Penascosa
(vint-i-dues roques); Faia (dues roques).

Estem segurs que les prospeccions futures,
especialment ales valls adjacents i petits
afluents deI Côa, identificaran aquí naus panells
de gravats rupestres. També eis pantans deI
Douro, sobretot el de Poncinho, amaguen pa-
nells que mai no han estar descoberts. Recordeu
que a l'àrea d'influencia d'aquest pantà, el1982
i 1983 teníem identificats vint-i-tres panells aVale 

da Casa amb motius majoritàriament atri-
buibles a Ia segona Edat dei Ferro, aI costat d'al-
tres deI Calcolític i de l'Edat dei Bronze (BAP-

TISTA, 1983; 1999a).
Tecnicament, eIs motius quaternaris són fo-

namentalment gravats i varien entre Ia perforació
i Ia incisió, en alguns casos poden ser raspats i fins
i tot gratats. La perforació és normalment indi-
recta (amb un percutor fix i un mobil), cosa que
proporciona una qualitat millor ais motius, que
també poden haver estar previament delimitats
per incisions fines. Pel que fa ais motius incisos,
poden ser amb traç simple o amb traç múltiple, i
aquests últims són aparentment característics
d'~n període més avançar (i ben localitzat) en
l'art deI Côa. També hi ha figures que poden
conjugar dues o més d'aquestes tecniques, cosa
que fa molt difícil d'atribuir amb seguretat una
dada tecnica a períodes cronologics ben precisos.

La descoberta d'alguns motius rars simultà-
niament gravats i pintats, conservats miraculo-
sament en l'enclavament de Faia (Ia zona més
alta), ens permet de llançar Ia hipotesi que
molts dels altres gravats també podrien haver es-
tat pintats, eis pigmems dels quals haurien desa-
paregut precisament pel fet d'estar exposats a
l'aire lliure i sense cap protecció.

Tipologicamem, eis motius quaternaris són
semblants ais representats en l'art parietal cone-

Avui es por afirmar que Ia regió de Ia vali dei
Côa conserva exemples dei cicie més Ilarg d'Art
Rupestre conegut a l'Europa Occidental, i cons-
titueix també el conjunt mundial més impor-
tant d' Art Rupestre paleolític a I'aire Iliure.
Encara que eis primers descobrimems de gra-
vats paleolítics datin de finaIs de 1991, només
van ser divulgats a partir de novembre de 1994
OORGE (coord.), 1995; REBANDA, 1995) i el seu
estudi va començar el 1995 (BAPTISTA; GOMES,
1995; ZILHÃO (coord.), 1997). Alllarg d'aquest
any, prospeccions intensives de les roques es-
quistoses dels marges dei riu Côa i dels afluems
més propers a Ia seva confluencia amb el Douro
van anar revelam cemenars de gravats, majorità-
riament de tipologia paleolítica (ZILHAo (co-
ord.), 1997; BAPTI3TA, 1999a).

EI cicIe deI Côa està caracteritzat per Ia
presencia de dos grups més grans, d'acord amb
I'atribució cronologica i Ia quantitat de roques
gravades i/o pintades: el dei Paleolític Superior i
el de l'Edat dei Ferro. Entre aquests dos grups
artístics, separats per més de deu mil anys, es co-
neixen alguns exemples d' Art Rupestre tipologi-
cament emmarcables entre l'Epipaleolític (amb
for, no es coneix cap jaciment o hàbitat d'aquest
període) o Neolític antic i l'Edat deI Bronze,
que demostren l'ocupació efectiva de Ia regió ai
llarg de quasi tot I'Holoce (BAPTISTA, 1983;
AUBRY; CARVALHO, 1998). L'inventari ja ha de-
tectat fins ai moment (setembre de 2000) dues-
.:entes seixanta-cinc roques amb grafismes ru-
pestres de tots aquests períodes.

L'art quaternari, segurament el més importam
i significatiu, va començar en un momem inde-
terminar dei Paleolític Superior, probablement al
Gravetià, i es va perllongar estilísticament pel
Solutrià i el Magdalenià. Fins ai moment s'han
inventariat vint-i-quatre indrets en un total de
cent seixanta-quatre roques amb motius atri-
bu'ibles a aquesta primera epoca, amb més
d'un miler de gravats i algunes pintures, encara
que aquestes en menys quantitat. Són aques-
tes:

Vale da casa (una roca); Vale de Cabrães (sis
roques); Vermelhosa (nou roques); Vale de JoséEsteves 

(dorze roques); Alto.,da Bulha (una ro-
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Figo 20 Oistribuci6 dels 28
indrets d'Art Rupestre de I:

regi6 de! Côao

gut a Ia Península Iberica i a Ia regió franco.

cantàbrica, i en repeteixen fins i tot alguns del~
convencionalismes, pero presenten també algu.

fies originalitats, ct)m ara Ia representació d(
caps múltiples. AI costat de Foz de Piscas hi h.
dues roques amb motius fonamentalment d(

caràcter zoomorf amb trets humans escassos
rars. Les figures surten o bé a.illades, o bé asso.
ciades entre si, sense cap tipus de flora i nomé~

en un cas hi ha suggerida Ia representació deI so
(BAPTISTA, 1999a, 130-131). EIs animais, qu(

són representats amb el naturalisme típic de!

Paleolític superior, apareixen observant un espai
idealitzat i obeim les convencions que es repe-

teixen de període en període, fet que I'estudi

tecnic dels motius demostra perfectamem.
Les arqueofaunes represemades a Ia ValI deI

Côa són eIs herbívors de gran aspecte més carac-
terístics dels ecosistemes deI Paleolític Superior
de I'altiplà occidental i es distribueixen fona-

memalment en quatre especies: equids, bavids,
caprins i cervids, amb una absencia notaria de
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Fig. 3. Exemple de fitxa de
toca pet ajudar eIs visitants
de Ia ValI de Côa
(fàciesA i B).

v.;. do CÔd

fauna de clima típicament fred (només hi ha
tres isards recentment identificats a Ia Roca 1 de
Farizeu) i d'avifauna. Hi ha menys quantitat de
cervids i aparentment més típics de les fases
avançades de l'art dei Côa. Uns quants peixos i
áltres animais indeterminats o simplement es-
bossats (i, per aixo, de difícil classificació) com-
pleten el bestiari de l'art dei Côa. Es tracta de les
mateixes especies que apareixen representades a
les poques coves amb art paleolític de l'altiplà,
aixo no obstant en una regió de clima semblant,
Iluny dels rigors glaciais francocantàbrics. Són
també les mateixes que apareixen representades
en eIs esquists de l'enclavament veí de Siega

Verde, amb característiques de jaciment i de re-
presentaci6 molt semblants a Ies de Ia ValI deI

Côa i ales deIs escassos indrets de l'altiplà amb

art paleolític a I'aire IIiure que fins a Ia data

s'han identificar (BALBtN [t'ta/.], 1991; BALBfN;
ALCOLEA, 1994; BALBtN [t't a/.], s/do 1996;

R!POLL; MUNICIO (dir.), 1999).
La temàtica de I'art quaternari deI Côa ha es-

tat enriquida amb Ia descoberta d' algunes repre-
sentacions humanes en dues roques aI costat de
Ribeira de riscos. Una, Ia primera que es va
identificar, a Ia Roca 2 de riscos, és Ia figura

més recent, situada en una rica seqüencia estra-
tigràfica, cosa que, juntament amb l'estiI i Ies
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Conjunt de tres exemplars de Capra pyre-
naica. La deI centre té dos caps simetrics.

característiques de Ia representació, ens ha per-
mes atribuir-Ia al període Magdalenià. Les al-
tres, també incises, estan agrupades en una ma-
teixa roça (Ia núm. 24 de riscos) i encara no
han estar dibuixades i estudiades rores. Són
figures estranyes, amb un aspecte caricaturesc,
caces grotesques i d'aspecte animalesc, Fero cla-
rament antropomorfes. Una d'aquestes repre-
sentacions, amb un cap més acabar en punta i
una cara massa pronunciada, conjuga caracterís-
tiques humanes i animais, com si tingués una
màscara de cànid o de felí. L'absencia de braços
(a penes suggerits), Ia postura i I'orientació I'a-
costen igualment a Ia figura humana de Ia Roca
1, i segurament tenen una cronologia semblant.

De Ia mateixa manera que en I'art de les co-
ves, també hi ha alguns senyals que, encara que
rarament, poden apareixer associats a les figures
zoomorfes, sempre amb un significar incerto És
eI cas, per exemple, de Ia Iínia en ziga-zaga asso-
ciada a un petit cavall de Ia Roca 2 de riscos, o
I'escalariforme associar a un ur gravar a Ia verti-
cal de Ia Roca 6 de Vale de Cabrões (BAPTISTA,
1999a, 136-137). La resta de senyaIs ben identi-
ficats són de tipus tectiforme, cometes, puntes i
línies, i també hi ha molts traços indefinits.

Una de Ies característiques més notories dels
artistes paleolítics, desenvolupada aparentment

a Ia fase antiga de l'art deI Côa, és Ia tendencia a
Ia superposició dels motius ales parts més altes
dels panells -segurament espais ritualitzats i
sacralitzats en el context deI panell mateix i de Ia
valI. AixÍ es van crear fiques estratigrafies figura-
tives, algunes de gran complexitat, com ales
Roques 1 de Quinta da Barca (BAPTISTA 1999a,
114-115), 1 de Farizeu i 3 de Penascosa. EI des-
muntatge arqueolagic ens permet, d'una banda,
comprendre més bé Ia cronologia relativa entre
eIs motius i Ia seva evolució estilÍstica i, d'altra
banda, comprendre més bé el(s) significat(s) de
l'art paleolÍtic deI Côa i dei mateix concerte
d'"escena» o «composició», que sembla adquirir
molt aviar, contràriament aI que moltes vegades
s'afirma en relació a l'art quaternari.

D'altra banda, encara, aquesta acumulació
intencional de motius sembla manifestar-se
amb prou feines en,els principais enclavaments
on són dominants les perforacions, tots en eis
marges dei riu Côa. Per contra, ales valls adja-
cents, especialment en eis petits afluents ai cos-
tat de I'embocadura dei Côa, on predominen les
incisions, aquesta característica és menys nota-
ria. Les anàlisis distributives que hem realitzat
demostren que eis enclavaments més densa-
ment gravats i predominantment perforats es
distribueixen per les úniques quatre antigues
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Figo 4. Roca 6 de Penascosa.
Associació d'equids i caprins.

platges fluviaIs de l'últim tros deI Côa: Penas-
cosa i Quinta da Barca, Foz de Piscas, Farizeu i
Canada do Inferno (BAPTISTA; GARCfA DfEz,
1999). L'estudi de Ia Roca 1 deI Farizeu demos-
tra que aquestes superposicions no es van realit-
zar en un temps gaire llarg, i poden pertànyer
fins i tot a un matei x horitzó, molt probable-
ment aI període Gravetià. Aquest aspecte relati-
vitza cronologicament el valor de les superposi-
sions de motius.

Les seqüencies de motius superposats ales
roques estudiades més profundament demos-
tren una acumulació intencional i aparentment
estructurada entre si, tenint en compre l'espai
operatiu de cadascun deis panelis, com Ia loca-

iització i ia distribució topogràfica delsgravats.
AI paneli de ia Roca 1 de Canada do Infer-

no, llis i perfectament vertical en relació amb
l'antic curs dei riu,. ei sentir compositiu està ca-
racteritzat per i'acumuiació intencional de mo-
tius en un espai operatiu moit redult. La com-
posició, estructurada potser en un temps no
gaire llarg, està caracteritzada per ia superposi-
ció-associació aparent entre eis animaIs que
componen Ia tríade fonamentai de i'art dei Côa:
equid-bovid-caprí, acumuiats en ei mateix espai
operatiu. En aquesta roca, en ia fase més antiga
de gravació, només hi ha motius fiiiformes de
contorns simples, un deis quais, un ur, sembia
que tingui dos caps, una característica força an-
tiga dei Côa. Aquests aspectes coincideixen amb

les mateixes seqüencies figuratives de Ia Roca 1
deI Farizeu, on eIs gravats més antics també són
motius incisos de contorns simples i hi ha diver-
sos animaIs amb dos caps (perforats) aparent-
ment deI període gravetià.

La tria de Ia part superior deI panell de Ia
Roca 1 de Canada do Inferno també sembla
obeir a un aspecte de Ia monumentalització deI
paisatge a través de r Art Rupestre. Si tenim en
compte aquest sector deI riu tal com seria a l'e-
poça paleolítica, és a dir, sense les aigües avui
sobrealçades a causa dels efectes deI pantà de
Pocinho, Ia part superior d'aquest panell seria el
punt dominant d'un grup d'afloraments caotic
amb diversos panells gravats en un marge abrup-
te. Aquesta perspectiva es va perdre, pero potser
hauria condicionat Ia tria, o bé deI panell o bé
de Ia part més alta com a espai operatiu o prefe-
rencial de gravació.

A Ia part superior de Ia Roca 2 de Piscas hi
ha un conjunt de motius incisos superposats,
amb una estratigrafia figurativa que considerem
extremadament significativa, encara que el des-
muntatge sigui una mica problemàtic. EI pri-
roer gravat realitzat, que va desapareixer quasi
completament sota eis altres, seria una possible
cérvola (?) amb l'interior dei cos omplert amb
un traç múltiple. AI damunt s'hi van gravar tres
urs, precisament en el mateix espai operariu i
amb línies pràcricament superposades entre si,
cosa que en dificulta basranr l'anàlisi. A conri-
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per sediments que I'estratigrafia geologica ha
demostrat que són deI Plistoce superior. EIs es-
trats més antics segellaven Ia base deIs gravats de
Ia zona inferior de Ia roça cosa que, tenint en
compre també Ia gran homogene'itat artística
deI paneII i Ia quasi absencia de pàtina en eIs
motius coberts reis estrats 4 a 6, ens fa conside-
rar que tots eIs gravats d'aquest paneII van ser
realitzats en un mateix període, eventualment
en eI Gravetià, i en un temps relativament curt,
A partir d'ara, aquest és un aspecte cruciaI per a
Ia cronologia relativa a I'art deI Côa.

En aquest paneII deI Farizeu està present rota
Ia fauna gravada identificada en altres indrets de
Ia valI deI Côa, encara que també apareix un
animal nau, I'isard, perfectament identificar per
Ies banyes curtes.

Hi ha diversos animaIs amb dos caps gravats,
i aixo ens ha portar a considerar que aquesta tec-
nica d'animació gràfica ja va ser adquirida com
a mínim en eI període Gravetià. Hi ha dos ca-
valIs, un ur i un isard, tots tres amb dos cap$

gravats.
Les superposicions intencionades de motius

es van realitzar en un temps relativament curt;
aquesta és una de Ies característiques especiaIs
deIs motius perforats. EIs paneIIs a prop d'a-
questa roça deI Farizeu, encara que amb grans
superfícies adequades per a Ia gravació, van ser
poc utilitzats, Per tant, hi ha una clara predilec-
ció per determinades superfícies on eIs gravats
s'anaven superposant en un termini temporal
no tan dilatar com inicialment pensàvem, La
tria d'aquest paneII està encara accentuada peI
fet que a Ia part central es va abrir a I'esquist un
petit forat que guardava a I'interior un petit roc
tallat de quarsita, deixar allà intencionadament,

En eI paneII hi ha roques incisions, Ia majo-
ria superposades per Ies perforacions. EI tipus
de motius absent és eI de Ies incisions de traç

múltiplei gravar estriat, que cronologicament
haurien de ser posteriors aI tipus de gravacions
presents en aquest panelI i per ales quaIs conti-
nuem proposant una cronologia no gaire poste-
rior aI Magdalenià antic, Aixo no obstant, Ia
presencia d'una placa amb art moble amb figu-
res incises de traç múltiple a I'estrat deI Farizeu
que s'atribueix aI Magdalenià final, és un indici
que aquesta tecnica particular d'execució es po-
dia haver allargat fins aI final deI Paleolític,

nuació es va gravar un cavaII petit amb un se-

nyal en ziga-zaga a Ia part de Ia crina i finalment

un humà fàI.lic. Per paral.lelismes amb altres re-

presentacions de tráços múltiples, especialment

Ies cérvoles de I'art moble cantàbric (Altamira i

CastiIlo) o Ies de les plaques de Parpalló, aquests

motius es poden situar en el Côa en un període

entre el Solutrià superior i eI Magdalenià antic,

cosa que es correspon amb Ia primera fase de

gravació d'aquest sector deI panell. El cavall pe-

rir, en relació amb eis altres equids dei Côa, deu

ser possiblement dei període Magdalenià, sobre-

tot pel tipus de figuració dei capo L'humà, en el

cim de I'estratigrafia figurativa, també deu ser

d'un període indeterminat deI Magdalenià, cosa

que també coincideix amb Ia cronologia que s'a-

tribueix a aquest tipus d'antropomorfs quater-

naris identificats en l'art moble i en l'art de Ies

caves. Les seves característiques de representació

gestuaI s'acosten a l'humà fàl.lic de Sous-Grand-

Lac, així com a un d' Altamira i a alguns deIs hu-

mans de La Marche.
PeI que fa a Ia Roca 1 dei Farizeu, Iocalitzada

entre Foz de riscos i Vale Figueira, fou una de les

claus per a Ia sistematització de I'art quaternari

deI Côa. Aprofitant una davallada de Ies aigües

deI Côa pel desembre de 1999, un equip deI

PACV, dirigir per Thierry Aubry, va excavar l'in-

dret i eI panell va ser estudiat per I'equip deI

CNART. Per primera vegada a Ia valI deI Côa va

ser possible estudiar gravats segellats per estrats
sedimentaris i arqueologics plistocenics amb in-

dústries que Thierry Aubry emmarcà, per analo-

gia amb altres indrets d'hàbitat excavats aI Côa,

entre eI Protosolutrià i el Magdalenià final. Tot i

que s'han recollit aIgunes mostres perque siguin

datades absolutament per TL i OSL (sota Ia res-

ponsabilitat de N. Mercier i H. Valladas), s'estan

portant a terme també altres estudis micromor-

fologics (sota Ia responsabilitat de F. Sellami} ,

pero encara no disposem deIs resultats d'aques-

tes datacions. Aquests resultats ens proporciona-

ran per primera vegada una cronologia post-

quem per a un panell gravar i serà un element

valuosíssim que ens ajudarà a precisar més bé Ia

cronologia de l'art paleolític deI Côa, alhora que

serà una contribució precisa per a Ia sistematitza-

ció de l'art paleolític regional a l'aire lliure.

EI ric panell gravat descobert estava segellat
aproximadament en dos terços de Ia superfície~
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Hi ha reaprofitaments de traços gravats d'a-
nimals que són reutilitzats o refets reis succes-
sius gravadors. Aixo ens porta de vegades a
contradiccions aparents en l'estudi de les super-
posicions, amb motius que se superposen eIs
uns ais altres, pero simultàniament superposats
entre si.

No ha estar detectar cap rastre de pintura
que, en el cas que hagués existir, podria haver es-
tat conservada en aquesta condició especial de
jaciment, ja que el panell sembla que va ser ràpi-
dament cobert per sediments just després de Ia
darrera fase de gravació. És a aquest fet que bem
atribuIr Ia conservació excepcional dels traços
gravats de Ia majoria dels animais que hi són pre-
sents i que presenten condicions excel.lents per a
l'estudi de les tecniques de gravació.

Panells com eIs de les Roques 1 de Quinta
da Barca, Roca 3 de Penascosa i Roca 1 de Ca-
nada do Inferno presenten el mateix tipus de
superposisions; per tant, haurien de ser conside-
rades almenys gravetians i no pas de perfodes
diferents. Possiblement sigui al perfode Gravetià
que s'haurà d'atribuir el principal perfode de
gravació deI cicIe quaternari de Ia ValI deI Côa.
Aquest és també el perfode més ben representar
ales excavacions fins ara realirzades per l'equip
de Thierry Aubry.

En efecte, les prospeccions intensives a Ia re-
gió han identificar més de trenta formacions
plistoceniques a l'aire lliure amb hàbitats que
s'atribueixen al Paleolític superior, amb comple-
xos industriais de rocs tallats i de sílex, datables
precisament en eIs mateixos perfodes que per
paral.lelismes estilístics s'atribueixen ais gravats
rupestres. En un d'aquests jaciments s'han iden-
tificat fins i tot alguns objectes lítics, possible-
ment utilitzats com a percutors, amb puntes
triangulars robustes que evidencien un desgast
caracterfstic de l'ús de Ia percussió sobre l'es-
quisto S'han recollit en eIs nivells deI Gravetià
antic deI campament paleolític d'Olga Grande,
i es poden relacionar amb el primer perfode de
l'an deI Côa. Mentrestant i tenint en compre
I'absencia de materies orgàniques, aquestes se-
qüencies evolutives han estar confirmades mit-
jançant datacions per termoluminiscencia (an-
terior al26e mil.lenni B.P.) de ~torze fragments
de quarsites escalfades procedents de les restes
de focs dels jaciments. de Cardina 1, alga

Grande 4 i Quinta da Barca Sul. Així s'ha pogut

establir una ocupació efectiva de Ia regió durant

diverses fases dei Paleolític superior, respectiva-

ment en eis períodes Gravetià antic i final, Solu-
trià superior, una fase indeterminada deI Mag-

dalenià, així com Ia fase final (BAPTISTA; AUBRY,

2000).
En resum, en aquest moment es por afirmar

que I'art quaternari de Ia ValI deI Côa va co-

mençar com a mínim en el període Gravetià, un
moment de gran vigor de gravació. EIs primers
motius semblen incisions d'animals de traç sim-

pie i contorns lineals (fases antigues de les

Roques 1 de Farizeu i 1 de Canada do Inferno),

figures aparentment alllades. A continuació
s'accentua una clara predominància de Ies figu-

res perforades i friccionades amb traços en U o

V, que se superposen ales primeres incisions,

distribu.ides per panelIs estrategicament selec-

cionats (Roques 1 de Quinta da Barca, 1, 11 i
26 de Canada do Inferno, 3, 4, 5 i 6 de Pen-

sacosa, 1 de Farizeu, entre eis panells més signi-

ficatius) i on eis animaIs es van superposant

amb un tipus molt particular d'associacions in-

tencionades. AIgunes d'aquestes figures van ser

recreades o reutilitzades. En aquest període ja

estava present tot el bestiari típic de I'art deI

Côa i les seves principais particularitats estilísti-

ques estan sistematitzades, com ara Ia presencia

d'animals perfilats amb caps i amb potes múlti-

pies, ventres una mica prominents, eis diferents

convencionalismes deIs caps d'animals, Ia pre-
sencia d'una rota per parelI, entre altres aspec-

teso L'àrea de distribució és predominantment Ia

Vali dei Côa entre Ia zona de Faia (sector més

amunt) i Canada do Inferno i Rego da Vide

(Fig. 1). Aquesta àrea definirà el «santuari" pale-
olític més arcaic, monumentalitzat reIs caça-

dors-recol.lectors allIarg deI període Gravetià o
fins i tot Protosolutrià.

En el segon període més ben repres~ntat, les

denses superposicions d'animals perforats per-
den importànci.a i pred.ominen les figures inci-

ses de traç simple o múltiple (en especialles cér-

vales, pero també es graven altres animaIs) i
I'àrea monumentalitzada sembla traslIadar-se

cap a Ia regió de I'embocadura deI Côa i Ies se-
ves valIs tributàries. Les roques triades són ara

alguns paneIIs ais marges escarpats de petits cur-
sos d'aigua. Hi ha maltes menys superposicions,



@ COTA ZERO n. 16,2000. Vic, p. 96-110 ISSN 0213-4640

Farizeu ha estat atribu'ida per T, Aubry al «final
deI Plistoce superior» (AUBRY, 2000, 4) i permet
de deduir que eI cicIe quaternari es va perllon-
gar fins a finais deI MagdaIenià, Encara s'ha de
treballar molt per arribar a Ia sistematització
completa, que només es podrà efectuar adequa-
dament amb naves prospeccions i excavacions a
Ia regió, on segurament hi haurà naus jaciments
deI mateix ti pus que I'excavat aI costat de Ia
Roca 1 deI Farizeu,

encara que aixo succeeixi en panells molt espe-
ciais com el de Roca 2 de Fiscos. Possiblement
sigui en aquest període (Solutrià final o Magda-
lenià antic) o ai pie Magdalenià que pertanyin
eis humans identificats només a I'embocadura
de Fiscos.

EI cicie quaternari es va extingir en un mo-
ment indeterminat dei Magdalenià. La presen-
cia abans esmentada d'una placa d'art moble
trobada en eis estrats superiors de I'excavació dei

~~
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